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O ano lectivo está a
começar... desacelere
para correr bem
Famílias Chega Setembro e entramos numa roda-viva.
Sofia Pereira, fundadora da “Academia pais Sem pressa”
e presidente da Slow Movement Portugal, fala-nos
da importância de desacelerar.
Andrea Trindade
Diário de Coimbra Vivemos
a correr e fazemos mil coisas
num só dia. Importa parar e
reflectir mais?
Sofia PereiraGrande parte de
nós vive em piloto automático.
Basta pensar no cenário de andarmos a correr sempre de um
lado para o outro, termos de
tomar decisões pressionadas
pelo tempo, ocuparmos o nosso
tempo a saltitar de urgência
para urgência, esquecermo-nos
de compromissos assumidos,
criarmos uma agenda sobrecarregada de compromissos
por acreditarmos (erradamente)
que conseguimos realizar todas
as tarefas, diminuirmos as horas
de sono… Sim, é importante parar e reflectir, para usufruirmos
de tudo o que mundo moderno
nos proporciona e ter a oportunidade experienciar o prazer
das coisas simples, que muitas
vezes nos escapam.
Crianças e jovens reflectem
este "frenesim" da sociedade?
“Faz o que eu digo e faz o que
eu faço” é o que costumo dizer
aos adultos quando me questionam sobre como podem “de-

sacelerar” os filhos. É aqui que
tudo começa! As crianças dão
mais atenção àquilo que vêm
do que àquilo que ouvem. São
como esponjas, absorvem tudo
à sua volta e são verdadeiros
espelhos. Replicam comportamentos. Então, se vivemos numa
sociedade na qual os adultos
andam acelerados, é exigir de
mais das crianças e jovens
que assim não seja.
Se tens pressa, abranda! É este o ponto de
partida do Movimento
Slow?
A cultura do movimento
Slow é uma cultura do vagar. É um movimento de
equilíbrio, connosco, com os
outros e com o mundo. Contudo, ser Slow não é ser demasiado lento ou preguiçoso. É
andar mais rápido quando é
necessário e é andar mais devagar quando temos consciência do nosso ritmo acelerado e das suas consequências menos positivas (para nós
e para os outros). Trata-se de
usufruir de bons momentos,
sentir e viver cada fase, permitir-se fazer aquilo que a cada
um mais realiza e dar o devido
tempo a cada coisa.

Guia de
sobrevivência para
pais sem pressa
 Viva no momento
presente;
 Procure um melhor
equilíbrio entre a trabalho/escola e lazer;
 Identifique o que é
realmente importante
para si;
 Permita-se ter tempo
para si;
 Conheça e respeite os
seus ritmos e limites e
os de cada elemento da
família;
 Realize uma tarefa de
cada vez;
 Faça pausas intencionais ao longo do dia;
 Encontre tempo para
estar em família, sem
pressas. O principal objectivo é passarem
tempo juntos, em que
todos estejam verdadeiramente presentes.
 Controle o excesso
de tempo que ocupa
em tecnologias.
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Como nasce e em que assenta esta nova cultura de
gestão do tempo?
O movimento Slow tem a sua
origem em Itália, na década de
80, com a iniciativa Slow Food,
ligada à alimentação, que advoga
que o alimento Slow é bom,
limpo e justo. Poucos anos depois foram aparecendo novas
vertentes Slow, nomeadamente
o Slow Cities (Portugal tem três
cidades com o selo Cittas Slow:
S. Brás de Alportel, Silves e Tavira), Slow Travel, Slow Work,
Slow Travel, Slow Parenting,
Slow Living, Slow Medicine…
Todas elas valorizam a restauração do equilíbrio dos ritmos
biológicos, dos laços sociais e
dos valores essenciais do ser
humano.
É difícil implementar regras
e estratégias Slow no quotidiano das famílias?
Compreendo que a vida é uma
correria e que não há tempo
para experimentar coisas novas.
Desacelerar também exige tempo, esforço e energia. Mas é tão
compensador quando começamos a vivenciar o nosso diaa-dia de uma forma mais consciente em família.
Que conselhos daria a pais e
filhos neste arranque de ano
lectivo?
Em primeiro lugar, sugiro que
parem cinco minutos. Vão apenas reflectir, em família, como
querem sentir-se neste ano letivo. Querem que seja tranquilo?
O que mudariam em relação
ao ano anterior? Esta reflexão
conjunta é fundamental. Depois,
reservem tempo em família.
São muitas as ofertas para actividades extra-curriculares, mas
quais são aquelas que são verdadeiramente prazerosas para
as crianças e jovens? Qual o

Uma coisa de cada vez e... há tempo para tudo
Mudar É quando os
filhos já reflectem o
stress, a ansiedade e a
irritação dos pais que
as famílias se dão conta
que estão no mau
caminho.
Dália Gonçalves tem 43 anos e
é farmacêutica, o marido, Artur,
é engenheiro mecânico e,
como a maioria dos casais, entre empregos exigentes e o cuidado de filhos pequenos, sete
e 10 anos, não tinham mãos a
medir para tarefas e correrias
quotidianas. Há cerca de um

Regresso às rotinas escolares nem sempre é fácil para as famílias

ano de meio, por iniciativa da
mãe, o movimento “Slow” entrou lá em casa, devagarinho, é

certo, mas já germinou.
«Percebemos que as coisas
tinham de mudar quando co-

meçámos a ver nas crianças os
reflexos dos nossos comportamentos», refere Dália, apontando momentos diários de
stress, impaciência e irritação.
Saindo do “filme familiar” e
olhando como espectadora,
questionou-se: É isto que quero
para o nosso futuro? O que está
a nosso meu alcance mudar?
«É um caminho, mas há pequenas mudanças que já deram os seus frutos», diz, apontando a importância de formação - a Academy4you ajudou a
“ligar” o botão do Slow- e do
envolvimento do casal. «Aca-

bou o “multitasking” e há
tempo para tudo. Oscilo entre
o modo “caracol” e o modo
“chita”, consoante o que tem de
ser feito». O segredo, diz, «é não
confundir os nossos papéis e
nem os ritmos que lhes queremos incutir». Há que «investir
tempo no que nos acrescente
valor» em cada momento, frisa.
A hora de jantar é para jantar,
há momentos para brincar ou
relaxar e todo o tempo é usado
de forma consciente e mais intensa, privilegiando a conversa,
a partilha entre os elementos
da família. |

impacto que estas têm na dinâmica familiar? E façam do
tempo de qualidade em família
a vossa prioridade!
E que ganhos pode trazer
uma vida Slow?
A adopção de uma vida mais
serena e consciente permite diminuir os níveis de stress, aumentar níveis de bem-estar, criatividade, optimismo, de realização pessoal e de percepção
de saúde e um aumento do
tempo livre.
Como surgiu o Slow Movement Portugal e como tem
procurado ajudar as pessoas?
Em 2009, um grupo de pessoas
com experiência no associativismo, gestão e avaliação de
projectos de intervenção comunitária e educação resolveu
levar à prática a filosofia do
Movimento Slow criando a
‘Slow Movement Portugal’. Uma
Organização Não Governamental (ONG) que nasce com o intuito de preencher um lugar
ainda não ocupado no panorama nacional, acompanhando
uma tendência que se intensifica
e dissemina internacionalmente
tanto de maneira formal como
informal e espontaneamente.
Pretende divulgar, ser um ponto
de encontro e partilha e fortalecer diferentes iniciativas identificadas com a atitude Slow.
Em Coimbra, o que têm feito
e que projectos?
Em Coimbra, temos trabalhado
em parceria com entidades várias, pretendendo, a partir de
Outubro, iniciar as actividades
presenciais. Neste momento, o
Núcleo Centro da Slow Movement Portugal está sediado na
Casa da Esquina, organização
que tem apoiado e acolhido
muitas das nossas iniciativas. |

Gestão
consciente
do tempo
Dotar os participantes de estratégias práticas com vista ao
equilíbrio entre a sua vida pessoal, profissional e familiar sem
nunca se esquecer de si. É este
o objectivo do evento online
sobre Gestão Consciente do
Tempo que a Academy4you
promove esta quinta-feira pelas 18h30, com inscrições a decorrer até amanhã. Na página
desta academia como da Academia pais Sem pressa ou da
Slow Movement Portugal
pode encontrar mais ajudas
para desacelerar. |

